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DONOSTIA SUSTAPENAREN EKONOMIA SUSPERTZEKO PLANAREN (EBP) 

BARRUAN DONOSTIAKO EKONOMIA JARDUERA ETA MERKATARITZA ETA 

OSTALARITZAKO ENPLEGUA MANTENTZEN LAGUNTZERA BIDERATUTAKO 

MERKATARITZA DINAMIZAZIOKO PROGRAMAKO BALDINTZA OROKORRAK: 

DbonoSS 2021 “EROSKETA BONOAK” 

 

SARRERA  

 

Donostiako Sustapena, S.A. Donostiako Udaleko garapen ekonomikorako sozietate bat da, 

iraunkortasun eta berrikuntzako irizpideen baitan ekonomia jardueraren nahiz kalitateko 

enpleguaren sorrera eta hiriko garapen sozial eta ekonomikorako aukera eta proiektuen 

garapena bultzatzeko politika eta esku-hartzeak sustatzea duena helburutzat.   

 

2012. urteaz geroztik, Donostia Sustapenak ekonomia krisi baten testuinguru baten aurrean 

eta erakunde publiko zein pribatu askok lagunduta, Donostiako Ekonomia Sustatzeko lehen 

Plana (DESP) bultzatu, diseinatu eta abiarazi zuen, ekintzailetza eta laneratzea babestu eta 

enpresen lehiakortasuna hobetzera bideratutako neurriak gaineratuz.  

 

2016. urtetik aurrera, behin ekonomia krisiaren etapa hau gaindituta, Plana hiriko 

berrikuntza, talentua eta SMART estrategia bultzatzera bideratu zen, gakoak diren zenbait 

alderdi ahantzi gabe, besteak beste, kalitatezko enpleguaren sorrera edo prestakuntza bera 

eta konpetentzien garapena.  

 

Joan den urtean, 2020an, Covid-19 gaixotasuna dela medio sortutako beste krisi orokor 

baten ondorioz, erronka berri bat izan dugu aurrez aurre, hots, gure enpresa ekosistema 

enpleguan izandako inpaktuagatik, Gizarte Segurantzako afiliazioetan izandako 

beherakadagatik eta, oro har, ekonomia ehundura suntsitzeagatik, bereziki korapilatsua zen 

testuinguru batera egokitzekoa. 

 

Tokiko eremu honetatik, Donostia Sustapenak, Donostiako Udaleko garapen ekonomikorako 

sozietate modura, egoera honen aurreko erantzuna pertsonak eta enpresak babesteko 

borondatez planteatzen du, funtsezkotzat jotzen diren bi alderdiri erantzuna emateko 

laguntza modura eskuragarri ditugun baliabide guztiekin: alde batetik, gure enpresen 

ekonomia jarduera mantentzen saiatu nahi dugu, ahalik eta proportzio eta neurri 

handienean; eta, beste alde batetik, pertsonak eta enpresak lagundu nahi ditugu 

egokitzapen, prestakuntza eta eraldaketa prozesu batean, krisi hau gainditu eta trebetasun, 

negozio-eredu eta lan-ereduei dagokienez indartzea ekartzeko, kontsumo aztura berrietara 

edota merkatuko abagune berrietara egoki daitezen. 

 

Aurten, alarma-egoeraren amaiera deklaratu bada ere, egoera honek jarraitu egiten du eta, 

horrenbestez, COVID-19 gaixotasunaren ondorioek ere hor diraute. Hala, aurtengoan, plan 

berriak, ESP 2021 (COVID-19 Ekonomia Suspertzeko Plana) planak, Merkataritza eta 

Ostalaritzako sektoreak babestera bideratutako zenbait tresna eta neurri garatzen ditu, hirian 

sektore horiek tradizionalak izateaz gain, estrategikoak baitira inbertsioa arloan duten 

ahalmen funtsezkoa kontuan izanik. 
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Datuei begira (Dirae-Eustat: 2020ko urtarrila), gure hirian establezimendu guztien % 31,6 

inguru Merkataritza eta Ostalaritzako sektoreek ordezkatuta dagoela estimatzen da. 

Merkataritzari dagokionez, 3.749 establezimendu daude eta horietatik 2.500 merkataritza 

txikizkariak dira; ostalaritzan 1436 establezimendu daude; hala, ekonomia jardueraren % 

22,9 eta % 8,8 ordezkatzen dute bi sektore horiek, hurrenez hurren.  

 

Sektore horien Balio Erantsi Gordinak hiriko % 18a ordezkatzen du. Merkataritzak % 10,1 

eta Ostalaritzak % 7,9.  

 

Enpleguari begira, bi sektoreek enplegu guztiaren % 21,6 hartzen dute. Merkataritzan 12.569 

enplegurekin eta Ostalaritzan 8.530 enplegurekin. Merkataritza txikizkarian ari da 

Merkataritzan, oro har, sortzen den enplegu guztiaren % 67, eta pertsona autonomoen 

portzentajea % 20tik gorakoa da.  

 

Testuinguru sozioekonomiko honetan ikusten dugunez, online erosketen igoerak eta 

kontsumoko azturetan izandako aldaketek eraginda merkataritza txikizkarietako 

establezimendu kopuruak behera egin du hiri guztietan orokorrean eta, Donostian, zehazki. 

Etapa honetan, Alarma-egoeraren amaiera deklaratuta eta, ekonomia jarduera 

normalizatzeko egoeraranzko trantsizioko aldi honek irauten duen bitartean, Sustapenaren 

aldetik sektore tradizionalago hauetan (Merkataritza eta Ostalaritza) Donostiako enpresa 

ertain eta txikien eta autonomoen jarduera mantentzearen alde egiten jarraitzeko premia 

azpimarratzen da, hiriaren ekonomia suspertzeko ekonomia akuilatzeko neurri gisa.  

 

Donostia Sustapenak hiriko Merkataritza eta Ostalaritzaren dinamizazio eta animazio 

komertzialerako deialdi hau luzatzen du, tokiko kontsumoa bultzatze aldera.  

 

Kanpaina honen xedea erosketa bonoak merkataritza-zirkulazioan ipintzea da, haietara 

atxikitako gure hiriko merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetan ondasun, produktu 

eta zerbitzuak eskuratzeko, hiriko establezimenduetan tokiko kontsumoa babesteko neurri 

gisa. 

  

Kanpainaren asmoa da: merkataritza eta ostalaritzako enpresen lehiakortasun dimentsioa 

bultzatu eta indartzea, horien maniobrarako funtsa hobetuz eta pandemiaren eraginak 

minimizatuz. Merkataritzan eskaera estimulatzea bilatzen da horrela, parte hartzen duten 

merkataritza eta ostalaritzako establezimenduei tokiko erakusleiho digital bat eskainiz, 

lagungarri izango zaiena herritarren artean salmentak bultzatzeko eta merkataritza jarduna 

animatu eta dinamizatzeko, alde batetik, sektore arteko fluxu eta sinergia komertzialak 

bultzatuz.  Finean, edozein auzo eta sektore ekonomikotatik eskaintza eta eskaera 

elkarlotzea, gure merkataritza eta ostalaritza herritarrengana hurbilduz. 
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1.XEDEA. 

“Erosketa Bonoak” kanpainaren helburua da hiriko Merkataritza eta Ostalaritzako 

sektoreetan ekonomia jarduera eta enplegua mantentzen laguntzea da, tokiko kontsumoa 

indartuz.  

Erosketa bonoak eskuratzeko aukera izango da, Donostiako udal barruti osoan aldez 

aurretik kanpainara atxikitako merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetan ondasun, 

produktu eta zerbitzuak erosteko balioko dutenak. 

 

2. BALIABIDE EKONOMIKOAK. 

Donostia Sustapena SA sozietateak Kanpaina honetara 1.000.000 euro bideratu dira funts 

publikoetatik, horrela banatuta: 

- Merkataritza, Zerbitzu Pertsonalak eta artisautza Industriak  650.000€ 

- Ostalaritza         350.000€. 

 

Zenbateko horiek aldatu egin daitezke Donostia Sustapenak horrela erabakiz gero. 

 

3. ESTABLEZIMENDUAK PROGRAMARA ATXIKITZEKO BALDINTZAK  

Enpresa txikiek eta pertsona autonomoek Kanpainan parte hartzeko betekizun hauek bete 

beharko dituzte: 

1. Ekonomia jarduera garatzeko lanlekua Donostiako udal barrutian kokatuta egotea. 

2. Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (EJZ) altan egotea epigrafe hauetakoren 

batean: 

• Merkataritza: 64,65 eta 66 

• Ostalaritza 67 

• Zerbitzu pertsonalak 
� 971 multzoa: Garbitegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak. 
� 972 multzoa: Ile-apaindegi eta edertasun aretoak. 
� 973 multzoa: Argazkilaritza zerbitzuak, argazki makina automatikoak 
eta fotokopia zerbitzuak  
� 975 multzoa: markoztatze zerbitzuak. 

• Artisauak: 
� 14192 opildegi, gozogintza eta galleta industriak 
� 1421 kakao, txokolate eta gozotegi produktuen industria 
� 1442 larrugintzako gaiak eta antzekoak 
� 1453 orotariko arropen jantzigintza 
� 1454 arropen neurrirako jantzigintza 
� 1491 bitxigintza eta bitxi-dendak 
 

3. Pertsona juridikoen kasuan, eskaeraren unean enpresa txiki izaera betetzea. Enpresa 

txiki modura ulertuko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko 
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Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 13-2. artikuluan horren 

inguruan egiten den erregulazioarekin bat etorriz betekizun hauek betetzen dituena: 

a. Ustiapen ekonomikoa egin behar du.  

b. Aktiboa edo eragiketa bolumena, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko 
Ekonomia Itunean zehaztu bezala, 10 milioi eurotik gorakoa ez izatea.  

c. Batez beste, plantillan 50 pertsona baino gutxiago eduki behar ditu.  

d. Lehen adierazitako betekizunetako bat betetzen ez duen beste enpresa batek 
haien gaineko % 25etik gorako partaidetzarik ez edukitzea —ez zuzenean, ez 
zeharka—, salbu eta beste enpresa hori arrisku-kapitaleko funts edo 
sozietateak direnean eta haiei aplikagarri bazaie Foru Arau horretako IV. 
Kapituluan ezarritako araubide berezia.   

e. Kanpoan geratzen dira berariaz: 
• Sinadura handien filialak, eta merkataritza-kateak.  

• Fundazio edo elkarteak, irabazi asmorik gabeak edo irabazi asmokoak. 

 

4. BONOAK EROSTEKO JARDUNBIDEA: 

18 urtetik gorako pertsonek DbonoSS kanpainan zehar erosketa bonoak eskuratzeko 

aukera izango dute 2021eko ekainaren 4tik 30era bitartean. 

Bono bakoitzak 20 euroko salmenta-prezio nominatibo eta trukagarria izango du 

(zergak barne). Bonoek haren salmenta-prezioaren % 40ko zuzeneko deskontu bat 

gaineratzen dute.  Hau da, balio nominatiboko 20 euro horietatik 12 euro pertsona 

kontsumitzaileek ordainduko dituzte Donostia Sustapenari ordainketa telematiko zuzena 

eginez. Gainerako 8 euroak, % 40ko deskontuari dagozkionak, Donostia Sustapenak 

emango ditu merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetan ekonomia akuilatzeko neurri 

gehigarri modura. 

Bono bakoitzaren erosketa atxikitako establezimendu jakin batekin lotuta dago. Bono 

bakoitzaren kontsumoa haren zenbateko osoaren balioarekin bat etorriko da (20€). Erosketa 

bonoak 2021eko abenduaren 31 baino lehen kontsumitu beharko dira. 

Pertsonako (NAN/AIZ) gehienez 5 bono eskuratu ahalko dira. Hala, erosketarako 

gehienezko zenbateko osoa 100 eurokoa izango da (zergak barne) Kanpainara atxikitako 

establezimendu eskaintzaileetan kontsumitzeko. 

Pertsona erosleak aukera izango du ukatzeko bere eskubidea erabiltzeko hamalau (14) egun 

naturalen barruan Bonoa erosi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Horri dagokionez, 

Sustapenarekin harremanetan ipini beharko da, fomentoss@donostia.eus helbide 

elektronikoan, ukazioa eskatuz ukatzeko inprimakia betez. 

“Erosketa bonoak” programa honetako baldintzak onartu egin beharko dira. 
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5. “EROSKETA BONOAK” KANPAINAREN JARDUNBIDEA 

Erosketa bonoak kanpaina 125.000 bonorekin abiatzen da. Bono horiek erabiltzeko aldez 

aurretik hartara atxikitako merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetan eskuratu ahal 

izango dira. 

Bono horiek sektore arloko banaketa honen arabera banatuko dira: 

a) 81.250 erosketa bono Merkataritza establezimendua, Zerbitzu Pertsonal eta 

Artisautza Industriarako. 

b)  43.750 erosketa bono Ostalaritzako establezimenduetarako. 

Atxikitako establezimendu bakoitzeko 250 “erosketa bono” ezartzen dira gehienez. Horrek 

esanahi du atxikitako establezimendu bakoitzak gehienez 2.000 euroko hobaria jaso ahalko 

duela, Donostia Sustapenak ordainduko dituenak. Merkataritza eta ostalaritzako 

establezimendu bakoitzak 5.000 euroko kontsumo potentzial estimatua eskuratu ahalko du. 

Bono bakoitzak 20 euroko salmenta-prezio nominatibo eta trukagarria izango du (zergak 

barne). Bonoek haren salmenta-prezioaren % 40ko zuzeneko deskontu bat gaineratzen 

dute.  Hau da, balio nominatiboko 20 euro horietatik 12 euro pertsona kontsumitzaileek 

ordainduko dituzte Donostia Sustapenari ordainketa telematiko zuzena eginez. Gainerako 8 

euroak, % 40ko deskontuari dagozkionak, Donostia Sustapenak emango ditu merkataritza 

eta ostalaritzako establezimenduetan ekonomia akuilatzeko neurri gehigarri modura. 

Kanpaina honetara atxikitako establezimenduek “erosketa bonoak” onartu egin beharko 

dituzte derrigorrez, mugarik gabe trukagarriak izanik ere, baita promozio edo 

beherapenetako garaietan ere, Kanpaina indarrean den bitartean. 

Bonoak erosten direnetik 14 egun igaro ondoren pertsona kontsumitzaileak erosketari uko 

egin ez badio, Donostia Sustapenak plataformaren bidez merkaturatutako erosketa bonoen 

ondoriozko zenbatekoa, hala kontsumitzaileak ordaindutako zatia nola Sustapenaren diru-

laguntza (% 40koa), transferituko du programara atxikitako merkataritza eta ostalaritza 

establezimenduen alde. 

Atxikitako establezimendu bakoitzari erabiltzaile-gako bat eta pasahitz bat igorriko zaizkio. 

Horiek erabiliz sartu ahalko da bere establezimenduaren kudeatzailera. Horrekin bere profila 

bete beharko du argazki bat, establezimenduaren logotipoa eta haren negozioa 

deskribatzeko testua igoz, euskaraz eta gaztelaniaz.  

Kudeatzaile horretatik, era berean, aukera izango dute bere negozioan erosi diren bono 

kopurua zein den jakin eta kontsumitzen diren bonoen kontrola eramateko. 

Donostia Sustapenak antolatutako 2020. urteko Bono Solidarioen kanpainan parte hartu 

zuten ostalaritzako eta merkataritzako establezimenduek, baldin eta kanpaina honekin bat 

egiten badute, beren kudeatzailean aipatu kanpainako irudi eta testuak aurkituko dituzte. 

Behartutako inguruabarrak direla medio, merkataritzako edo ostalaritzako establezimenduak 

Kanpainan parte hartzeari uko egin beharko balio, Sustapenari jakinaraziko dio 

fomentoss@donostia.eus helbide elektronikoan, eta kontsumitu gabeko bonoei dagokien 
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zenbatekoaren sarrera egingo du, Donostia Sustapenak helarazitako kontu-zenbakiarekin 

eta, beranduenez, hamabost eguneko epean Sustapenari jakinarazpen telematikoa egin eta 

hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

Sustapenak saldu ez diren bonoak plataformatik kanpo utziko ditu eta kontsumitzaileari, 

arrazoi hori dela medio, trukatu ezingo diren bonoengatik ordaindutako kopurua itzuliko dio. 

Atxikitako establezimenduak izango dira Kanpaina honen xede den jardueragatik edo haren 

ondorioz, edo aurretiko edo ondorengo esku-hartzeen ondorioz sortzen diren kalte pertsonal 

edota material guztien gaineko erantzule bakarra, Donostia Sustapena kontzeptu horien 

ondoriozko edozein erantzukizunetik salbuetsita geratuz. 

 

6. ESTABLEZIMENDUAK ATXIKITZEA ESKATZEKO EPEA, BONOAK EROSTEKO 

EPEA ETA KANPAINAREN INDARRALDIA 

Merkataritza zein ostalaritza establezimenduen kasuan Kanpainara atxikitzeko eskaerak 

aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 21ean hasiko da, goizeko 09:00etan eta 2021eko 

maiatzaren 31n amaituko da.  

Epe hori amaituta, plataforma digitalean atxikitako merkataritza eta ostalaritza 

establezimenduen direktorioa argitaratuko da hurrengo 4 egun baliodunen barruan.  

Bonoak erosteko epea 2021eko ekainaren 4tik 2021eko ekainaren 30era artekoa izango da. 

Donostia Sustapenak epe hori luzatzeko aukera izango du, egokitzat jotzen badu.  

Bonoak kontsumitzeko epea 2021eko abenduaren 31n amaituko da. 

 

7. ESTABLEZIMENDUEK AURKEZTEKO ESKAERA ETA DOKUMENTAZIOA  

Eskaera bakarra onartuko da Donostiako udal barrutian kokatutako establezimendu 

bakoitzeko. Enpresa txiki edo pertsona autonomo bakoitzak eskaera bakarra egin ahalko du 

Donostian kokatuta duen establezimendu bakoitzeko. 

 

Honako dokumentazioa aurkeztu beharko da: 

7.1- 2020. urteko bono solidarioen kanpainan parte hartu zuten establezimenduek 

aurkezteko dokumentazioa 

2020. urteko bono solidarioen kanpainan parte hartu zuten establezimenduek eskaera 

telematikoki aurkeztu ahalko dute Donostia Sustapenaren webgunean, edo bestela, 

eskaeraren eranskina helarazi beharko dute Puntu Dendan, Gipuzkoako Plazako 7. 

zenbakian, bulegoko ordutegian, 09:00 eta 15:00 bitartean. 
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Edozein informazio edo kontsultarako 943.482800 telefono-zenbakian edo 

fomentoss@donostia.eus helbide elektronikoan artatuko da, azken horretan zera adierazi 

beharko da: DbonosSS 2021 

Dokumentu hau soilik aurkeztu beharko da: 

• ESKAERAREN ERANSKINA behar bezala bete eta sinatuta. 

Donostia Sustapenak ekonomia jardueren gaineko zergaren historiaren (altak, bajak, 

aldaketak, jardueraren epigrafeak) egiaztapena eskuratuko du zuzenean, ziurtagiri 

telematikoen bidez, Gipuzkoako Foru Ogasunak igorrita. 

Establezimendu eskatzaileak aukera izango du berariaz ukatzeko Donostia Sustapenak bere 

datuak kontsulta ditzan, aurkatzearen arrazoiak justifikatuta (Datuak Babesteko 2016/679 

Erregelamenduaren (EB) 21. artikulua) eta, hala badagokio, dagozkion ziurtagiriak helaraziz:  

 

• Jarduera ekonomikoen eta historikoaren dokumentu eguneratua, enpresa 

eskatzailearena, Gipuzkoako Foru Aldundiak igorria. 

 

Establezimenduak egindako erantzukizunpeko adierazpen guztien nahiz aurkeztutako 

gainerako dokumentazioaren egiazkotasunaren gaineko erantzukizun osoa hartzen du 

beregain. 

7.2 Lehen aldiz parte hartzen duten establezimenduek aurkezteko dokumentazioa: 

Lehen aldiz parte hartzen duten establezimenduek eskaera modu telematikoan eta Donostia 

Sustapenaren webgunearen bidez (www.fomentosansebastian.eus) aurkeztu beharko dute. 

Bertan atarian alta egin eta laguntzen eta programen eskaerak egiteko gida modura 

lagungarri den eskuliburu bat dago eskuragarri. 

Edozein informazio edo kontsultarako 943.482800 telefono-zenbakian edo helbide 

elektronikoan artatuko da, azken horretan zera adierazi beharko da: DbonosSS 2021 

Ezohiko kasuetan eta behar bezala justifikatuz gero, eskaerak Sustapenaren ataritik 

ezinezkoa baldin bada, hark hala baimentzen duenean, eskaera egiteko bide alternatibo bat 

gaituko da. 

Kanpainan honetan parte hartzea eskatzeko interesa duten establezimenduek dokumentazio 

hau aurkeztu beharko dute: 

Honako dokumentazioa aurkeztu beharko da: 

1) Eskaeraren Eranskina 

2) Bankuko datuen eranskina edo bankuko agiri baliokidea 

3) Pertsona fisikoaren kasuan, eskatzailearen NAN agiriaren kopia. 

4) Pertsona juridikoaren kasuan, eskatzailearen IFK zenbakiaren kopia eta, hala 

badagokio, pertsona ahalordearen NAN agiria. 
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Interesa duten establezimenduek 2017az geroztiko Donostia Sustapenaren programaren 

batean parte hartzeko dokumentu horietakoren bat aurkeztu baldin badute aldez aurretik, ez 

da beharrezkoa izango atal honetan eskatzen den dokumentazioa aurkeztea, baldin eta 

dokumentazio horrek indarrean jarraitzen badu eta haren datuak aldatu ez badira, 

eskaeraren eranskina izan ezik, hori kasu guztietan entregatu beharko baita.  

Donostia Sustapenak ekonomia jardueren gaineko zergaren historiaren (altak, bajak, 

aldaketak, jardueraren epigrafeak) egiaztapena eskuratuko du zuzenean, ziurtagiri 

telematikoen bidez, Gipuzkoako Foru Ogasunak igorrita. 

Establezimendu eskatzaileek aukera izango dute berariaz ukatzeko Donostia Sustapenak 

beren datuak kontsulta ditzan, aurkatzearen arrazoiak justifikatuta (Datuak Babesteko 

2016/679 Erregelamenduaren (EB) 21. artikulua) eta, hala badagokio, dagozkion ziurtagiriak 

helaraziz:  

 

• Jarduera ekonomikoen eta historikoaren dokumentu eguneratua, enpresa 

eskatzailearena, Gipuzkoako Foru Aldundiak igorria. 

 

Onuradun den establezimenduak egindako erantzukizunpeko adierazpen guztien nahiz 

aurkeztutako gainerako dokumentazioaren egiazkotasunaren gaineko erantzukizun osoa 

hartzen du beregain. 

 

8. ESKAERETAKO AKATSAK KONPONTZEA 

Donostia Sustapenak dokumentazio osoa berrikusi ostean hura osagabe dagoela edo 

dokumenturen bat falta dela ikusten bada, establezimenduari eskaera egingo zaio akatsa 

konpon dezan edo beharrezkoak diren dokumentuak gainera ditzan 3 egun balioduneko 

epean, hasierako eskaera egiteko bide bera erabiliz, hala egin ezean, bestelako izapiderik 

gabe, eskaera horretatik baztertua izango dela eta horren ondoriozko ebazpena emango 

dela adierazita.  

Akatsen zuzenketa horiek harremanetarako posta elektroniko modura ematen den helbide 

elektronikoz jakinaraziko dira. 

 

 
9. IZAPIDEA ETA EBAZPENA. 

Garaiz eta forman egindako eskaera guztiak onartuko dira, betekizunak betetzen badituzte.  

 

Donostia Sustapenak aurkeztutako derrigorrezko dokumentazioa berrikusi eta ebazpena 

emango du, establezimendu eskatzaileei jakinaraziko zaiena. 

Behin atxikitzeko eskaeraren aldeko ebazpena jasota, atxikitako establezimenduek 

plataforma digitalean sartzeko erabiltzailearen gakoak jasoko dituzte posta elektronikoz. 

Plataforma horretan beren kudeatzailera sartzeko aukera izango dute beren negozioko 
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argazkiak eta logoa ikusi eta igotzeko eta bere merkataritzako establezimendua 

deskribatzeko testuak gaineratzeko. Azken hori euskaraz eta gaztelaniaz bete beharko da.  

Halaber, bonoen eta horien kontsumoaren gaineko kontrola eramateko aukera izango dute. 

Deialdi honi dagozkion jakinarazpenak bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dira eskaeran 

adierazitako helbide elektronikoa baliatuz. 

Igorritako ebazpenarekin desadostasunak izanez gero, alegazioak aurkezteko aukera izango 

da, beranduenez, ebazpena ematen denetik bost egunera, eta Donostia Sustapenaren 

erabakiaren zain egon beharko da, hala badagokio, bi aldeak Donostiako Epaitegi eta 

Auzitegien jurisdikzioaren baitan geratuko direlarik. 

 

10. DATU PERTSONALEN BABESA  

Datuak babesteko indarreko araudian ezartzen denaren arabera, helarazten dizkiguzun datu 

pertsonalak Donostiako Udalak tratatuko dituela jakinarazten da, Tratamenduaren arduradun 

modura jardungo zuena, Donostia Sustapena S.A. sozietateak kudeatutako informazioa 

izanik tratamenduaren arduradun izaeran. 

Tratamendu horren helburua Donostiako Erosketa Bonoak programan zure partaidetza 

izapidetu eta kudeatzea da. 

Tratamenduaren zilegitasunaren oinarria DBEO erregelamenduko 6.1.b) artikulua da, 

tratamendua ezinbestekoa da interesduna aldeetako bat duen kontratu bat egikaritzeko 

(oinarri arautzaileen onarpena), DBEO erregelamenduko 6.1.e) artikulua: tratamendua 

ezinbestekoa da interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahal 

publikoak gauzatzean burututako misioa betetze aldera: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki 

Araubidearen Oinarriei buruzkoa; 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzkoa; eta 38/2003 Lege orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa. 

Oinarri hauetan edo eskaera egiteko dagozkion inprimakietan hala adierazten denean, datu 

pertsonalei buruzko informazioa entregatzea derrigorrezkoa izango da eta horiek ez emateak 

edo datu okerrak emateak eskaera kudeatu ahal izatea ekidingo du. 

Ez da aurreikusten datuak hirugarrenei modu gehigarrian komunikatzea, legezko 

betebeharra salbuetsita, eta datuen nazioarteko transferentziak ere ez dauden aurreikusita. 

Tratamendu honen xede diren datu pertsonalak gorde egingo dira jaso ziren helburua 

betetzeko eta helburu horretatik erator litezkeen balizko erantzukizunak erabakitzeko eta 

datuak tratatu ahal izateko behar den denboraz. Artxibo eta dokumentazioari buruzko 

araudian xedatutakoa izango da aplikatzekoa 

Eragindako pertsonek datuak hartu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak erabil ditzakete, 

eta baita datuak babesteko indarreko araudian jasotzen diren bestelako eskubideak ere, hala 

dagokionean, Donostiako Udaleko Udalinfo Zerbitzuaren aurrean (Ijentea kalea 1, 20003, 

Donostia).  
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Eskubideak erabiltzean behar bezala artatua izan ez bada, erreklamazio bat ipini ahalko da 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean. Helbidea: Tomas Zumarraga Dohatsuaren 

kalea 71, 3. solairua (01008, Gasteiz). Haatik, aldez aurretik eta hautaz, Donostiako Datuak 

Babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko aukera izango da: dbo@donostia.eus. 

 
11 LEGERIA APLIKAGARRIA 

Baldintza orokor hauek Donostia Sustapenaren eta pertsona erabiltzaile eta 

establezimenduen arteko harremanean izango dira aplikagarri, berezko baldintzak aplikatuta. 

Horietan aurreikusten ez denerako Espainiako legeria izango da aplikatzekoa. 

 

Donostian, 2021eko maiatzaren 20an 

 

 

 

 

 

Euken Sese Sarasti 

Donostia Sustapena S.A. sozietateko gerentea. 
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